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  نوتيز گرب هراصع يواح ياهموزوپيلونان ياهيگژيو يخرب يسررب و ديلوت
  

 ،3يچريمد درم دازا فيدص ،∗2تسرپادخ دادح نيسح دمحم ،1ناكي جزيد يفانم زانهم

  5 يدزي ييابطابط هديرف و 4هدازيلو يداه
  

  يوخ دحاو يمالسا دازآ هاگشناد يملع تايه وضع و  دهشم يسودرف هاگشناد للملا نيب دحاو يياذغ عيانص و مولع يارتكد يوجشناد -1

  دهشم يسودرف هاگشناد يياذغ عيانص و مولع هورگ داتسا -2

   زيتبر هاگشناد يياذغ عيانص و مولع هورگ داتسا -3

  زيربت يكشزپ مولع هاگشناد يزاسوراد هدكشناد داتسا -4

 دهشم يسودرف هاگشناد يياذغ عيانص و مولع هورگ داتسا -5

 
 )27/02/95: رشيپذ خيتار  27/05/94: افتيدر خيتار(

  

  هديكچ
 دننام يلنفتابيكرت لاح نيا اب. تسا يبوركيم دض و يناديسكا يتنآ صاوخ ياراد هك دوريم رامش هب يلونف تابيكرت زا ينغ عبنم كي نوتيز گرب هراصع

 رثوم ياهراكهار يكي يناشوپزير. دننكيم داجيا يياذغ داوم رد ار يخلت معط سپ الومعم و دندرگ يم لاعف ريغ جيردت هب لاعف تسيز تابيكرت زا يرايسب

 نوتيز گرب هراصع يلنف تابيكرت ندرك هلوسپك شهوژپ نيا زا فده. دوش يم بوسحم لاعف تسيز تابيكرت خلت معط سپ شهاك و يرادياپ شيازفا يارب

 ظاحل زا و  هيهت لوناتا قيرزت شور يريگراكب اب و نوتيز گرب هراصع و لورتسلك ،نيلوك ليديتافسف زا هدافتسا اب اهموزوپيلونان. دوب موزوپيلونان لكش هب

 يمامت. دوب nm100-50 هدودحم رد موزوپيل تارذ يمجح رطق طسوتم. دنتفرگ رارق يسررب دروم نويسالوسپكنا يياراك و اتز ليسناتپ ،تارذ هزادنا

 اما ديدرگ اهلوكيزو يفنم راب شيازفا بجوم لونفيلپ/ديپيلوفسف 1:5 تبسن ات يلونف يلپ تابيكرت قاحلا و دندوب يفنم راب ياراد يموزوپيل ياهنويسالومرف

 هچرگا ،دوب% 74-78 هدودحم رد هراصع يواح ياهموزوپيلونان نويسالوسپكنا يياراك.ديدرگ تارذ يفنم راب شهاك بجوم هراصع تظلغ رد رتشيب شيازفا

 زا يكاح اههنومن خرسورف فيط يسررب. ديسر% 57 هب و تفاي شهاك نآ نازيم) 1:1 (هراصع /نيلوك ليديتافسف تبسن اب هراصع يواح ياهموزوپيلونان رد

 يريگ هجيتن تياهن رد .دوب يكيزيف ياهشنكمهرب قيرط زا موزوپيلونان راتخاس هب نوتيز گرب ياهلونفيلپ لاصتاو ييايميش ياهشنكمهرب ليكشت مدع

  .درك يناشوپزير يياذغ داوم رد دربراك تهج موزوپيلونان لكش هب بسانم يياراك و هزادنا اب ار نوتيز گرب هراصع يلونف تابيكرت ناوتيم هك ديدرگ

  

  .يژولونكتونان ،اتز ليسناتپ ،موزوپيلونان ،نوتيز گرب :ناگژاو ديلك

 
 
 
 
  

                                                           

∗
 khodaparast@um.ac.ir :تابتاكم لوئسم  
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  همدقم - 1
 ،ندوب رثوم مغر يلع يزتنس ياهناديسكايتنآ دربراك هزورما

 يرادهگن و يروارف لومعم طيارش رد يرادياپ و نيياپ تميق

 هب و هدش دودحم اهنآ يلامتحا تيمس تارثا ليلد هب ،اهنغور

. تسا شيازفا هب ور يعيبط ياهناديسكا يتنآ دربراك ليلد نيمه

 ناديسكا يتنآ تابيكرت يور رب ياهدرتسگ تاقيقحت روظنم نيدب

 و تاجيزبس و اههويم رياس ،نوتيز تخرد هويم و گرب زا لصاح

 گرب. تسا هدش زكرمتم كيتامورآ ناهايگ و تاج هيودا زين

 ،نيپوروئلوا نوچمه يلونف تابيكرت زا ينغ عبنم نوتيز تخرد

 يم لوزوريت يسكورديه و لوزوريت ،ديزورتسگيل ،ديزوكسابرو

. دنتسه يبوركيم دض و يناديسكا يتنآ ياهيگژيو ياراد هك دشاب

 نوتيز هويم و گرب رد هدمع لونف يب ،نيپوروئلوا نايم نيا زا

 لونف تابيكرت ندوزفا هنيمز رد يتاعلاطم اتسار نيا رد]. 1[تسا

 روط هب. تسا هتفرگ ماجنا يكاروخ ياهنغور هب نوتيز گرب

 و يناديسكا يتنآ تيفرظ دوبهب) 2007 (ناراكمه و اتلاس ،لاثم

 گنينتروش و ملاپ ،نادرگباتفآ ،نوتيز نغور ويتاديسكا يرادياپ

 قيرط زا اهلونفيلپ اب اهنغور نيا يزاس ينغ قيرط زا ار يهايگ

 هدهاشم نينچمه]. 2 [دندرك شرازگ نوتيز گرب هراصع ندوزفا

 زا هدش جارختسا دازآ ياهلونف ppm400 تظلغ هك تسا هدش

 رد BHT هب تبسن يرتالاب يناديسكا يتنآ تيفرظ ،نوتيز گرب

 رد ].3 [تشاد نوتيز نغور ويتاديسكا يدنت نتخادنا ريخات هب

 ريظن يياذغ ياهديپيل ويتاديسكا يرادياپ شيازفا يرگيد هعلاطم

 اب يلونف هراصع زا هدافتسا اب داك يهام دبك نغور و درال ،هرك

 شرازگ نوتيز گرب زا هدمآ تسد هب يالاب لوزوريت يسكورديه

 ]. 4 [دش

 يهاگشيامزآ طيارش رد اهلونفيلپ رثوم تظلغ ،نيا دوجو اب

. تسا ندب طيحم رد هدش يريگ هزادنا ريداقم زا رتشيب بلغا

 ياهمعط و دودحم تيلالح و يرادياپ اهلونفيلپ نيا رب هوالع

 زا لبق يتسياب هك دنهديم ناشن دوخ زا سگ معط ريظن بولطمان

 نينچمه]. 5 [دندرگ حالصا يياذغ ياههدروارف هب ندوزفا

 لصتم اهنيئتورپ ريظن يياذغ يازجا اب دنناوتيم يلونف تابيكرت

 زين و بوسر ،ندش ياهدوت بجوم دناوتيم تياهن رد هك هدش

 اب هطبار رد]. 6 [دوش اهلونفيلپ دركلمع اي رادقم رد تفا

 تابيكرت نيا هك تسا هدش هدهاشم زبس ياچ يلونفيلپ تابيكرت

 ظفح بسانم تيلاعف اب يياذغ ياههدروارف رد دنناوتيم يتخس هب

 رد زبس ياچ ياهنيچتاك بلغا تيساسح نيا رب هوالع. دندرگ

 زين و] 7 [يياذغ هدام يرادهگن نارود لوط ردpH فلتخم ريداقم

 نيياپ يتسيز يسرتسد زين و] 8 [شراوگ هاگتسد رد مضه طيارش

 دودحم يياذغ داوم رد يندوزفا ناونع هب ار اهنآ زا هدافتسا] 9[

 يلونفيلپ تابيكرت نويسالوسپكنا بيترت نيدب. تسا هدرك

 ناكما و هدوب بياعم نيا ندرك فرطرب يارب يراكهار دناوتيم

 مهارف يياذغ داوم رد ار هلوسپكنا ياهناديسكايتنآ تظلغ شيازفا

 داوم يراگدنام تدم و يناديسكا يتنآ ياهيگژيو و] 10 [هتخاس

 راتخاس رد يلونف تابيكرت نويسالوسپكنا .دشخب دوبهب ار يياذغ

 و نويسالوسپكنا يارب رثوم يژتارتسا كي دناوتيم اهموزوپيلونان

 يياذغ ياهسكيرتام رد يلونف تابيكرت هدش لرتنك يزاسدازآ

  .دشاب

 زا هدش ليكشت ياههدوت) يديپيل ياهلوكيزو (اهموزوپيل

 ياهديپيل ريظن تسود هناگود ياهلوكلوم يبآ ياهنويسرپسيد

 اب. دنراد هيالود ياهراتخاس ليكشت هب ليامت هك دنتسه يبطق

 ياهدربراك و تاقيقحت رد يموزوپيل تاعلاطم جياتن هب هجوت

 ...) و يپارت نژ ،ناطرس راميت ،وراد لمح ريظن (يكشزپ و ييوراد

 زا هدافتسا ،اهديپيلوفسف هب طوبرم يتمالس يايازم ليالد هب زين و

 ارگلمع تابيكرت هدش لرتنك لمح يارب اذغ تعنص رد اهموزوپيل

 تظافح ،يمعط و رطع داوم و اهنيماتيو ،اهميزنآ ،اهديتپپ ريظن

 دودحم و يياذغ ياهيندوزفا يياراك شيازفا ،ساسح تابيكرت

 دروم يرايسب يياذغ ياهدربراك رد بولطمان معط و رطع نتخاس

  ].11 [تسا هتفرگ رارق يسررب

 اي و اهلونف يلپ نويسالوسپكنا يارب نينپمه اهموزوپيل

 ،لاثم روط هب. دناهدش هتفرگ راك هب يلونف يلپ ياههراصع

 يشراوگ بذج نازيم شيازفا] 12 [ناراكمه و يشاهاكات

 نآ ياهمرف رگيد هب تبسن اهموزوپيل رد هدش هلوسپكنا نيماكروك

 هك دندرك شرازگ] 13 [ناراكمه و چيوولياسيا. دندرك شرازگ ار

 هسياقم رد ار اهنآ يلولس تيمس اهموزوپيل هب لوتاروسر قاحلا

  . داد شهاك هباشم تظلغ اب لوتاروسر لولحم برخم تارثا اب

 شيازفا روظنم هب و يلنف تابيكرت يا هيذغت تيمها هب هجوت اب

 رد تايكرت نيا معط سپ داجيا زا يريگولج و يرادياپ

 تابيكرت نويسالوسپكنا شهوژپ نيا زا فده ،يياذغ تالوصحم

 داوم رد دربراك تهج اهموزوپيلونان رد نوتيز گرب هراصع يلنف

  .دوب يياذغ
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  اه شور و داوم -2

   مواد-1- 2

) ناملآ(Lipoid تكرش زا) <%99 صولخ (نيلوك ليديتافسف

 داوم تكرش زا ييايميش داوم رياس و لوناتا ،لورتسلك. ديدرگ هيهت

 نازيم اب (نوتيز گرب هراصع. دندش هيهت) ناملآ (كرم ييايميش

 وراد لگ سينودآ تكرش زا) هراصع g رد mg 2/ 201 لك لنف

  .ديدرگ هيهت

  هاپوزوميه لي ته-2- 2

 نيدب. دندش هيهت لوناتا قيرزت شور زا هدافتسا اب اهموزوپيل

 اب (لورتسلك ،µmol/ml15 تظلغرد نيلوك ليديتافسف روظنم

 گرب هراصع و) لورتسلك: نيلوك ليديتافسف 1: 4 يلوم تبسن

 لح لوناتا رد) 1 لودج قباطم فلتخم ياهتظلغ رد (نوتيز

 بآ ml70 لخاد يمارآ هب يلوناتا لولحم ml10 سپس. دندش

 قيرزت rpm20000 تعرس اب نويسازينژومه دنيارف تحت رطقم

 يامد رد يدعب زيلانآ يارب هدش هيهت يموزوپيل نويسناپسوس. دش

C°4 14 ( دش يرادهگن.(  

Table 1 Produced nanoliposomes with different 
formulations 

F1 Empty Liposome 

F2 SPC/Extract (10:1) 
F3 SPC/Extract (7.5:1) 
F4 SPC/Extract (5:1) 
F5 SPC/Extract (2.5:1) 

F6 SPC/Extract (1:1) 

  اتز ليسناتپ و تارذ هزادنا - 2-3
 رون شنكارپ هاگتسد زا هدافتسا اب  اتز ليسناتپ و تارذ هزادنا

 تكرش Nanotrac Wave لدم) (DLS (كيمانيد

Microtrac ، 15 (دش يريگ هزادنا) ناملآ.(  

  نويسالوسپكنا يياراك- 2-4
 هلوسپك يلنف تابيكرت ادتبا نويسالوسپكنا يياراك نييعت يارب

 رود اب  ژوفيرتناس زا هدافتسا اب يموزوپيل نويسناپسوس رد هدشن

rpm3000 يزاسادج هدش هلوسپك شخب زا هقيقد 15 تدم هب 

 ءاشغ ات دش هفاضا لوناتم يرادقم هلوسپك زاف هب سپس. دش

 تياهن رد. دندرگ دازآ هلوسپك يلنف تابيكرت و هدش لح يموزوپيل

 ءاروام رتموتفورتكپسا زا هدافتسا اب شخب ود ره رد بذج نازيم

 نييعت يارب. ديدرگ نييعت nm725 جوم لوط رد يئرم-شفنب

 كيئفاك ديسا تظلغ-بذج درادناتسا ينحنم ،لك لنف تظلغ

 رد هدش هدناوخ بذج تدش نداد رارق زا هدافتسا اب و دش مسر

 سپس. ديدرگ هبساحم شخب ره لك لنف تظلغ درادناتسا ينحنم

  ):16 (دش هبساحم ليذ لومرف زا هدافتسا اب نويسالوسپكنا يياراك

  

  وني كپسوالسييكارا=%  C  كل- C آزاد C /كل100×

 
 و يموزوپيل نويسناپسوس رد لك لنف تظلغ Cلك لومرف نيا رد

  .تسا هلوسپكريغ شخب رد لك لنف تظلغ Cدازآ

  )ATR-FTIR1 (خرسورف يجنس فيط - 2-5
 ،نوتيز گرب هراصع ،لورتسلك ،نيلوك ليديتافسف خرسورف فيط

 موزوپيلونان و هراصع دقاف موزوپيلونان ،تابيكرت يكيزيف طولخم

-ATR رتموتفورتكپسا زا هدافتسا اب) 5F (هراصع يواح

FTIR)Bruker, Tensor 27 (هدامآ لحارم. ديدرگ تبث 

) KBr  (ميساتپ ديمورب اب هنومن ندرك طولخم لماش هنومن يزاس

 اههنومن يزاس هدرشف و) ميساتپ ديمورب: هنومن (10: 1 تبسن رد

 500 نيب شبور هنماد. دوب KPa 160 راشف تحت صرق لكش هب

  ).17( دوب cm4000-1 ات

  يرامآ ليلحت و هيزجت - 2-6
. دندش ماجنا يفداصت الماك حرط بلاق رد راركت هس رد اهنومزآ

 SPSS رازفا مرن زا هدافتسا اب) ANOVA (يبايزرا و ليلحت

 يارب نكناد ياهنماد دنچ نومزآ و) P  >05/0 لامتحا حطس رد(

  . تفرگ ماجنا اهنيگنايم نيب فالتخا دوجو دييات

 

   ثحب و جياتن - 3

   تارذ هزادنا - 3-1
 فلتخم ياهتبسن رد تارذ هزادنا طسوتم رطق هب طوبرم جياتن

 رد. تسا هدش هداد ناشن 1 لودج رد هراصع هب نيلوك ليديتافسف

 nm100 -50 هدودحم رد تارذ يمجح رطق طسوتم دراوم يمامت

 تبسن ات نوتيز گرب هراصع يواح ياهموزوپيلونان. دوب

 يرتكچوك تارذ هزادنا) 1:2,5 (هراصع /نيلوك ليديتافسف

 نوتيز گرب هراصع ندوزفا اب. دنتشاد يلاخ ياهلوكيزو هب تبسن

 ليديتافسف تبسن ات تارذ هزادنا رد شهاك ادتبا ،اهموزوپيلونان رد

                                                           

1. Attenuated total reflectance Fourier transform infrared 
spectroscopy 
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 رد رتشيب شيازفا اب سپس و دش هدهاشم) 1:5 (هراصع /نيلوك

 رد.درك اديپ شيازفا اهموزوپيلونان تارذ هزادنا هراصع تظلغ

 وز يلونفيلپ تابيكرت يواح ياهموزوپيلونان تارذ هزادنا اب هطبار

 يارب ار nm8/66 تارذ هزادنا زين] 14 [نراكمه و

 يمرج تبسن اب زبس ياچ ياهلونفيلپ يواح ياهموزوپيلونان

 رد لوناتا قيرزت شور هب هدش هيهت) 1:8 (لونف يلپ: ديپيلوفسف

 نينچمه.دندرك شرازگ الاب راشف نويسازيديولفوركيم اب بيكرت

 ياهلونفيلپ يواح ياهموزوپيلونان] 17 [گيدروك و نرسلوگ

 زا هدافتسا اب ار) nm90 ~) 7=pH تارذ هزادنا اب زبس ياچ

 راشف نويسازينژومه شور يريگراكب اب و ايوس نيلوك ليديتافسف

 .دندرك هيهت الاب

 هراصع يلونف يلپ تابيكرت يواح ياهموزوپيلونان رتكچوك هزادنا

 يلونفيلپ تابيكرت دقاف ياهموزوپيل اب هسياقم رد نوتيز گرب

 ياشغ  يبطقريغ ياههريجنز رتشيب يگتسويپ مه هب هدنهد ناشن

 اب هك دوشيم هدهاشم بلطم نيا دييات رد. دشابيم يلوكيزو

 لونفيلپ: ديپيلوفسف 1:5 ات 1:10 تبسن زا هراصع تظلغ شيازفا

 تظلغ رتشيب شيازفا اب هچرگ. دباييم شهاك تارذ هزادنا زين

 راتفر نيا. دراذگيم شيازفا هب ور تارذ هزادنا يلونف تابيكرت

 يسناسا ياهنغور و ليفوپيل تابيكرت يواح ياهموزوپيل يارب

  ]. 19 و 18 [تسا هدش هدهاشم زين

 هتفه كي زا دعب يموزوپيل تارذونان طسوتم رطق نينچمه

 رد).2 لودج (تفرگ رارق يسررب دروم C°4 يامد رد يرادهگن

 نودب هراصع دقاف ياهموزوپيلونان هزادنا يرادهگن نامز لوط

 هراصع يواح ياهموزوپيلونان هزادنا هك يلاح رد دنام رييغت

 تبسن اب هراصع يواح ياههنومن دروم رد هچرگ. تفاي شيازفا

 يرادهگن هتفه كي زا دعب تارذ هزادنا هراصع هب ديپيلوفسف 1:1

 .داد ناشن شهاك

 
Table 2 Particle sizes of different nanoliposomes 

Formulation Treatment Day1 Day 7 
F1 Empty Liposome 73b 73b 
F2 SPC/Extract (10:1) 54.80d 60.50c 
F3 SPC/Extract (7.5:1) 50e 59.60c 
F4 SPC/Extract (5:1) 47.40f 50d 
F5 SPC/Extract (2.5:1) 63c 81.50a 
F6 SPC/Extract (1:1) 97.90a 81a 

Data are expressed as mean ± standard deviation for triplicate tests. Mean with different superscripts differ 
significantly (P<0.05). 

  

  اتز ليسناتپ - 3-2

 تارذ نيب هعفاد شنك مهرب نازيم يارب يصخاش اتز ليسناتپ

 ياهنويسناپسوس يرادياپ يبايزرا يارب و تسا يديئولك

 اهنت نيياپ ياتز ليسناتپ اب تارذ رد. دوشيم هدافتسا يلوكيزو

 و هتسويپ مه هب تياهن رد تارذ و دراد دوجو يكدنا هعفاد يورين

 ياتز ليسناتپ رگا امومع. دش دنهاوخ متسيس يرادياپان بجوم

 رظن زا تارذ دشاب mV30± زا رتالاب يديئولك متسيس لك

 هچرگ]. 20 [دوب دهاوخ رادياپ يكيتاتساورتكلا هعفاد ياهورين

 ليسناتپ نيياپ ريداقم رد يتح هك دناهداد ناشن تاعلاطم يخرب

 دننامب رادياپ تسا نكمم اهموزوپيل زين) رفص هب كيدزن (اتز

]14.[  

 تابيكرت يواح ياهموزوپيلونان يارب اتز ليسناتپ هب طوبرم جياتن

 هدش هداد ناشن 2 لودج رد تابيكرت نيا دقاف زين و يلونفيلپ

 راب ياراد يموزوپيل ياهنويسالومرف يمامت 3 لودج قباطم. تسا

: ديپيلوفسف 1:5 تبسن ات يلونف يلپ تابيكرت قاحلا. دندوب يفنم

 شيازفا اما. ديدرگ اهلوكيزو يفنم راب شيازفا بجوم لونفيلپ

 تارذ يفنم راب شهاك بجوم هراصع تظلغ رد رتشيب

 يلونف يلپ تابيكرت قاحلا لابند هب متسيس يفنم راب شيازفا.ديدرگ

) -mV 12 (نوتيز گرب ياهلونفيلپ يفنم راب ليلد هب دناوتيم

 رب هوالع. دشاب متسيسpH تحت اهنآ يبسن ندش هزينوي لابند هب

 دنناوتيم اهنت هن يلونف تابيكرت هك تسا هداد ناشن اهيسررب نيا

 ياشغ حطس هب دنناوتيم هكلب دنريگب رارق اهموزوپيل لخاد رد

 دسريم رظن هب اذل]. 21 [دنوش قحلم اي بذج زين يموزوپيل

 تبسن (هراصع تظلغ رتشيب شيازفا اب متسيس يفنم راب شهاك

 ششوپ زا يشان دناوتيم) لونفيلپ: ديپيلوفسف 1:1 و 1 :5/2

  .دشاب يحطس راب شهاك هجيتن رد و اهموزوپيل حطس رتشيب هچره
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 تابيكرت يواح ياهموزوپيل يور رب هدش ماجنا رگيد تاعلاطم رد

 ناراكمه و ول طسوت -  mV2/67ياتز ليسناتپ ريداقم ،يلونف

]2011[،mV 16/6- ناراكمه و وز طسوت]و] 14 mV12 - 

 يواح ياهموزوپيلونان يارب] 22[گيدروك و نرسلوگ طسوت

 نيا. تسا هدش شرازگ زبس ياچ هراصع يلونفيلپ تابيكرت

 ياهيگژيو رد توافت لابند هب دناوتيم توافتم ريداقم

 ينوي تردق و امد هب نينچمه اتز ليسناتپ. دشاب اهديپيلوفسف

 ديپيل يبطق رس هك تسا هدش هداد ناشن. تسا هتسباو طيحم

 ينوي تردق رد. تسا طيحم يامد و ينوي تردق هب ساسح

 رارق ديپيل يبطق رس ينوريب تمسق رد ليديتافسف ياههورگ ،نيياپ

 شيازفا اب تياث يامد رد. دوشيم يفنم متسيس راب و دنريگيم

 كيدزن هيالود حطس ينوريب تمسق هب نيلوك هورگ ينوي تردق

 ناهنپ حطس تشپ رد ليديتافسف هورگ هك يلاح رد دوشيم

 ].23 [دوشيم

Table 3 Zeta Potential of different 
nanoliposomes 

Formulation Treatment Day1 
F1 Empty Liposome -23c 
F2 SPC/Extract (10:1) -25d 
F3 SPC/Extract (7.5:1) -28e 
F4 SPC/Extract (5:1) -33.5f 
F5 SPC/Extract (2.5:1) -0.6a 
F6 SPC/Extract (1:1) -5.4b 

Data are expressed as mean ± standard deviation 
for triplicate tests. Mean with different 

superscripts differ significantly (P<0.05). 
 
   نويسالوسپكنا يياراك -3-3

 هب نيلوك ليديتافسف فلتخم ياهتبسن ريثات هب طوبرم جياتن

 رد نوتيز گرب هراصع نويسالوسپكنا يياراك يور رب هراصع

 ينعم توافت نكناد نومزآ جياتن. تسا هدش هداد ناشن 1 لكش

 هراصع تظلغ شيازفا اب5F و2F، 3F،4F ياههنومن نيب ار يراد

 نيا يارب نويسالوسپكنا يياراك. دهديمن ناشن% 5 حطس رد

 گرب هراصع يواح ياهموزوپيلونان رد هچرگ. دوب%74- 78اههنومن

 يراد ينعم شهاك)1:1 (هراصع /نيلوك ليديتافسف تبسن اب نوتيز

. ديسر% 57 هب نآ نازيم و دش هدهاشم نويسالوسپكنا يياراك رد

 هب هراصع يواح يموزوپيلونان ياهمتسيس يرادهگن نينچمه

 رد ار يراد ينعم توافت بجوم C°4 يامد رد هتفه كي تدم

 ،يهباشم روط هب). 1 لكش (دشن اههنومن نويسالوسپكنا يياراك

 ياهلونف يلپ تظلغ شيازفا اب زين] 2013[گيدروك و نرسلوگ

 زا نويسالوسپكنا يياراك شهاك يموزوپيل متسيس رد زبس ياچ

] 24 [ناراكمه و اماياكان. دندرك شرازگ ار% 40 زا رتمك هب% 60

 عنام نيياپ ياهتظلغ رد تالاگ نيكتاكولاگ يپا هك دنداد ناشن

 الاب ياهتظلغ رد هك يلاح رد دوشيم موزوپيل زا نيئسلك تشن

 يموزوپيل ياشغ نتسسگ مه زا ثعاب تسا نكمم اهلونف يلپ

  .دنوش

  
 

  Fig 1 Encapsulation efficiency of liposomal 
formulations 

 نويسالوسپكنا اب هطبار رد هتفرگ ماجنا رگيد هعلاطم رد

 و يشاهاكات ،يموزوپيل ياهمتسيس رد يلونف يلپ ياههراصع

 ياهموزوپيل يارب ار% 68,0 نويسالوسپكنا يياراك] 12 [ناراكمه

 شرازگ رزيادولفوركيم زا هدافتسا اب هدش هيهت نيماكروك يواح

 هناد هراصع ندرك هلوسپكنا اب] 21 [ناراكمه و سيبيگ. دندرك

 يلپ تابيكرت%  80 زا شيب هك دندرك شرازگ اهموزوپيل رد روگنا

 يموزوپيل ياشغ لخاد هب هكنيا ياج هب هراصع رد دوچوم يلونف

 و چيوولياسيا. دندش لصتم يموزوپيل ياشغ حطس هب دنوش لقتنم

 يياراك لباقم رد ار% 90 نويسالوسپكنا يياراك] 13 [ناراكمه

 اب بيترت هب هدش هيهت لوتاروسر يواح ياهموزوپيلونان يارب% 50

 يرگيد هعلاطم رد. دندرك شرازگ نويساكينوس و نژورتسكا شور

 يارب ار <% 70 نويسالوسپكنا يياراك] 6 [ناراكمه و داژنيديشر

 ناشن زبس ياچ نيچتاكولاگيپا و نيچتاك يواح ياهموزوپيل

% 78,5 نويسالوسپكنا يياراك] 14 [ناراكمه و وز نينچمه. دنداد

 شور اب هدش هيهت زبس ياچ ياهلونفيلپ يواح ياهموزوپيلونان

 هك دندرك شرازگ ار الاب راشف نويسازيديولفوركيم- لوناتا قيرزت

 وجاراسوك. تشاد تقباطم يسررب نيا رد هدمآ تسد هب جياتن اب

 نوتيز گرب هراصع نويسالوسپكنا قيرط زا زين] 25 [ناراكمه و

 نازيم اهنت ،يششاپ ندرك كشخ شور هب نازوتيك ياهششوپ رد
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 رايسب هك دندرك شرازگار هدش يريگراب يلونف يلپ تابيكرت27%

 رظن هب اذل. دوب يسررب نيا رد هدمآ تسد هب ريداقم زا رتمك

 ياهمتسيس رد نوتيز گرب هراصع يزادنا ماد هب هك دسريم

 تابيكرت نويسالوسپكنا يارب رثوم يشور دناوتيم يموزوپيل

  .دشاب نآ رد دوجوم يلونف

  خرسورف يجنس فيط -3-4

 ياههورگ هنيمز رد ار يتاعالطا خرسورف يجنس فيط زيلانآ

 تابيكرت يلامتحا شنكمهرب و يلاتسيرك راتخاس رييغت ،يلماع

 ياههنومن هب طوبرم خرسورف فيط ،2لكشرد. دروآيم مهارف

 يكيزيف طولخم ،نوتيز گرب هراصع ،لورتسلك ،نيلوك ليديتافسف

 دقاف موزوپيلونان هنومن ،هراصع-لورتسلك- نيلوك ليديتافسف

 هداد ناشن) 5F (هراصع يواح موزوپيلونان هنومن و) 1F (هراصع

 جوم دادعا رد يلاخ موزوپيل هب طوبرم ياهكيپ .تسا هدش

 ليديتافسف هب كيدزنcm 876-1و1044 ،1086 ،2910 ،2979

 هب كيدزنcm876-1و 1044 ،2979 جوم دادعا رد و نيلوك

 يواح موزوپيل هك تسا نيا هدنهد ناشن هك دوب لورتسلك

  . تسا لورتسلك و نيلوك ليديتافسف

  
Fig 3 Infrared spectrum of lecithin, cholesterol, olive leaf extract, physical mixture of lecithin-cholesterol-extract, 

empty liposome (F1) and extract containing liposome (F5) 

  

 هراصع ،لورتسلك ،نيلوك ليديتافسف هب طوبرم ياهكيپ هسياقم

 ناكم رد ار يتوافت مه اب اهنآ يكيزيف طولخم و نوتيز گرب

 مدع رگنايب هكدهديمن ناشن يكيزيف طولخم رد يبذج ياهدناب

 دنيارف كي رد اهلماح اب هراصع يلنف تابيكرت نيب شنكمهرب

 ياهلنفيلپ يلصا كيپ نيدنچ دوجو. تسا هداس ندرك طولخم

- 1 و 1069 ،1377 ،1447 ،1693 ،2929 جوم دادعا (نوتيز گرب

cm878 (مورتكپسا رد IR هدننك دييات هراصع يواح موزوپيلونان 

. تسا اهموزوپيلونان راتخاس رد نوتيز گرب ياهلونفيلپ دوجو
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 گرب هراصع يواح موزوپيلونان يارب اهكيپ ريداقم نيا رب هوالع

 ،1326 ،1410 ،2358 ،2900 ،2980 ،3735 جوم دادعا رد نوتيز

 هراصع دقاف موزوپيلونان هباشم cm741-1و 876 ،1044 ،1086

 خرسورف فيط رد صخشم ياهكيپ دوجو مدع اذل. تسا

 هراصع دقاف موزوپيلونان اب هسياقم رد هراصع يواح موزوپيلونان

 لاصتا هجيتن رد و ييايميش ياهشنكمهرب ليكشت مدع رگنايب

 قيرط زا موزوپيلونان راتخاس هب نوتيز گرب ياهلونفيلپ

 زين] 20 [ناراكمه و ول اتسار نيا رد.تسا يكيزيف ياهشنكمهرب

 يسررب قيرط زا ار اهموزوپيل هب ياچ ياهلونفيلپ يكيزيف قاحلا

  . دنداد ناشن هطوبرم تابيكرت خرسورف فيط

  

 

  يريگهجيتن - 4
 هب ار نوتيز گرب هراصع ناوتيم هك داد ناشن قيقحت نيا جياتن

 الاب يياراك و)  nm 100 -50 (ونان  تارذ هزادنا اب موزوپيل لكش

) -5/36 ات (بسانم ياتز ليسناتپ اب تابث اب و) 78-74(%

 راكهار كي ناونع هب ناوت يم كينكت نيا زا و درك يناشوپزير

 رد نوتيز گرب هراصع يلونف تابيكرت زا هدافتسا يارب بسانم

 يرادياپان دننام يتالكشم هكنيا نودب درب هرهب يياذغ تالوصحم

 . ديآ دوجوب لاعف تسيز تابيكرت رد لومعم خلت معط سپ و
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Olive leaf extract is a rich source of phenolic compounds that has antioxidant and antimicrobial effects. 
Phenolic compounds have been inactive gradually like other bioactive compounds and make a bitter taste 
in foods. Microencapsulation has been introduced as an effective technique for improve stability and 
prevention of bitter taste of bioactive compounds. The aim of this study was to capsulate of phenolic 
compounds of olive leaves extract as Nano liposomes. Nano liposomes are prepared using of phosphatidil 
Colin, cholesterol and olive Leaf extract by ethanol injection method and analyzed for particle size, Zeta 
potential and encapsulation efficiency. The mean volumetric diameters of liposomes were at the range of 
50-100nm. All liposomes formulations had negative charged which increased with addition of extract up 
to phosphatidil Colin/extract ratio of 5/1, but higher concentration of extract led to decrease in negative 
charges of liposomes. Overall encapsulation efficiency of nano liposomes were 74-78 % but decreased to 
57 % in phosphatidil Colin/extract ratio of 1/1. Infra-red Spectroscopy assay of samples showed there 
were not any chemical and physical interaction between polyphenolic compounds of olive leaves and 
liposomes structure. The results indicated the possibility of encapsulation of phenolic compound of olive 
leaves as Nano liposomes with desired properties and efficiency.  
 

Key words: Olive leave, Nano liposomes, Zeta Potential, Nano Technology. 
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